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Zápis 

z porady vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

konané dne 12. 3. 2015 

 

Přítomni:  
 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 
Mgr. Jitka Kryšpínová 
Doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. 
Doc. PhDr. Barbora Osvaldová 
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 
PhDr. Irena Reifová, Ph.D. 
PhDr. Jiřina Šmejkalová, PhD. 
 
Pavla Koterová 
 
Omluvena: 
PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.  
 
Program: 
 
1) Publikační činnost pracovníků IKSŽ, čerpání prostředků na vědu  
 
2) Cizojazyčné i české programy – informace o jednání s řediteli ISS a IMS 
 
3) Úprava webu, seznam expertů, sekce informace ze senátu 
 
4) Informace o jednání se zástupci medií - ČT, Idnes 
 
5) Alumni  

6) Oborová rada  
 
7) Propagace RTL 

8) Různé 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=1890335301&to=http%3a%2f%2ffsv%2ecuni%2ecz%2fFSVTEMP%2d521%2ehtml%3findex%3d186
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-521.html?index=440
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-521.html?index=237
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Na úvod schůze přivítala Dr. Tejkalová členy vedení IKSŽ a omluvila Dr. Hejlovou. 
 
 

1) Dr. Reifová rozeslala přehled OBD. Sběr dat je nyní již uzavřený. Vše bylo definitivně 
odesláno administrátorce knihovny.  
- Dr. Tejkalová informovala o tom, že původní finanční požadavky pracovníků na 

výzkum byly ve výši 780 tis. Kč. Tato částka nebyla akceptovatelná, museli 
bychom čerpat z rezerv. Částka na výzkum byla nakonec odsouhlasena ve výši 404 
tis. Kč. Dr. Šmejkalová a Dr. Reifová se vzdaly svého příspěvku. 

- Mgr. Kryšpínová informovala o tom, že rozpočet na rok 2015 bude k dispozici 
pravděpodobně na konci dubna.  Pokud bude v podobné výši jako v loňském roce, 
bude celý využit na mzdové prostředky a odvody, včetně plánovaných odměn za 
publikace. Provozní náklady bude třeba v r. 2015 velmi omezit, příp. hradit 
z předpokládaných příjmů (např. za studijní pobyty apod.). Institut má v současné 
době velké množství zaměstnanců a chybí granty, ze kterých by se hradila vědecká 
činnost.  

-  25 tis. Kč je vyčleněno na rok pro jednoho pedagoga (zaměstnaného na plný 
úvazek) na uhrazení nákladů na konferencích nahlášených v přehledu na začátku 
roku. Pokud tuto částku některý z pedagogů nevyčerpá, budou prostředky 
nabídnuty těm pedagogům, kteří na konference jezdí a vykazují publikační 
výsledky. Přesné podrobnosti jsou uvedeny v relevantní vyhlášce ředitelky na 
webu IKSŽ. 

- Dr. Končelík informoval o tom, že si u nás zapisuje kurzy řada studentů  PF UK a 
možné mezifakultní vyrovnání vnímá jako potenciální zdroj financí. Jedno 
zdrojové financování institutu není dlouhodobě udržitelné. Část provozu je nutné 
financovat z grantových prostředků a cizojazyčných programů. Vedení IKSŽ se 
rozhodlo provést revizi popisů práce všech akademických pracovníků institutu a 
uvést do popisů povinnost podávat granty. Vedení institutu rovněž uvažuje o 
možnosti převést akademické pracovníky, kteří o granty dlouhodobě nežádají, 
z kategorie AP do kategorie lektora. Na oddělení vědy je možné získat přehled o 
tom, v jaké míře žádají o granty na ostatních institutech. Dr. Bednařík navrhuje 
stanovit jasně dané podmínky hodnocení. V diskusi se členové vedení shodli, že je 
třeba více pracovat s nabídkou grantů. Dr. Tejkalová poděkovala dr. Reifové za 
uspořádání workshopu k přihláškám projektů GA ČR. O náplni práce vědeckého 
tajemníka budou dr. Tejkalová a dr. Reifová ještě osobně jednat. 

- Dr. Tejkalová navrhuje vytvořit ucelený soubor publikační činnosti členů institutu, 
aby se pedagogové mohli navzájem citovat. Dr. Reifová k tomu dodává, že je 
možné využívat systém OBD a rozešle pedagogům IKSŽ přehled vědeckých 
publikací IKSŽ od r. 2010. 

- Členka CDS Jana Teplá ve spolupráci s V. Krausem z CIVT připravuje nové 
profily zaměstnanců na web institutu. 
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2) Cizojazyčné i české programy: 
- ISS a IMS má zájem jednat s IKSŽ o dvouoborové výuce. ISS by měl zájem o 

společné bakalářské prezenční studium za předpokladu nenavyšování počtu 
stávajících předmětů.  IKSŽ nemá na další denní bakalářské studium kapacitu, 
proto členové vedení navrhli možnou spolupráci na magisterské úrovni. Dr. 
Tejkalová bude znovu jednat s řediteli institutů. 

- Dr. Tejkalová informovala také o jednání s ISS a IMS o magisterském 
cizojazyčném programu (jednalo by se o rekonstrukci již připraveného 
magisterského programu v posledním kole připomínkového řízení), který považuje 
za prioritní, vedení se k návrhu vyjádřilo souhlasně, ředitelka bude dále jednat. 
Doc. Štoll připravil nový český bakalářský program. Vedení institutu navrhlo, aby  
ve spolupráci s doc. Lábem upravil tento program na praktický bakalářský 
cizojazyčný program (schůzka k tomuto naplánována na týden od 16. 3.). 

3) Úprava webu: 
- Úpravu webu IKSŽ má na starosti doktorand Jan Jirků. Podle informace doc. Lába 

se FSV pokouší převést celofakultní web na sjednocenou univerzitní strukturu, 
k úpravě by mělo dojít během léta.   

4)  Informace o jednání se zástupci médií: 
- ČT i IDNES mají zájem s IKSŽ spolupracovat, je předjednáno prezentování našich 

expertů i umisťování studentských prací a vzájemné workshopy. 
5) Alumni: 

- Dr. Tejkalová žádá, aby členové vedení poslali do 31. 3. své tipy na zajímavé 
absolventy , které bychom mohli představovat na webu i facebooku institutu. 

6) Rekonstrukce oborové rady: 
- Ředitelka rozdala členům vedení seznam členů oborové rady a jejich docházky na 

schůze oborové rady. Je třeba rozhodnout, co s oborovou radou dále, přibyli noví 
garanti, změnil se ředitel, problémem je častá absence některých členů, která 
ohrožuje usnášeníschopnost. Dr. Tejkalová se také přimlouvá za širší zastoupení 
externistů. Návrhy na doplnění oborové rady žádá Dr. Tejkalová zaslat nejpozději 
do konce dubna. 

7) Propagace RTL: 
- Nastoupil nový vedoucí RTL Jan Peml. RTL natočí propagační spoty o tom, co 

vše může laboratoř nabídnout, Janem Pemlem byl založen nový YouTube kanál 
institutu. 

8) Různé: 
- Je třeba stanovit termín Hyde parku IKSŽ. Sekretářka Koterová obešle členy 

vedení. 
- Dr. Bednařík podal informace z porady garantů. Akreditace byly na vědecké radě 

schváleny. MKPR bude usilovat o akreditaci MGR oboru. Dodatečné výmazy a 
zápisy studentů do předmětů po termínu podepisuje vždy garant oboru. Diplomové 
práce psané v AJ jsou možné pouze za předpokladu, že souhlasí vedoucí práce. 
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Pedagogové si mohou svá témata vypisovat i v AJ, kvalita jazyka však musí být u 
těchto prací také zohledněna. Maximální počet vedených kvalifikačních prací na 
jednoho pedagoga, který odsouhlasila Rada garantů, by měl být 15. 

- Dr. Bednařík propočítá, kolik prací by každý pedagog na institutu měl vést 
minimálně, aby byla zátěž rovnoměrně rozložena na všechny, stejně tak je třeba 
v maximální možné míře využívat k vedení prací (zejména bakalářských) 
doktorandy. 

- Doc. Osvaldová předala vedení institutu za katedru KŽ dopis se žádostí o úpravy 
v harmonogramu akademického roku. Dle vyjádření proděkana Soukupa se již na 
některých změnách pracuje. Např. aby bylo teze možné podávat již v květnu místo 
v červnu. 

- Dr. Bednařík informoval o tom, že časopis Mediální studia obdržel od Ministerstva 
kultury příspěvek ve výši 50 tis. Kč. Mgr. Wolák obdržel příspěvek 80 tis. Kč na 
web „Mediální gramotnost“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Příští porada vedení IKSŽ se uskuteční:  ve čtvrtek  9. 4. 2015 od 11:00 hod. 
 
Datum: 16. 3. 2015 

Zapsala: Pavla Koterová 

Za správnost: PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., ředitelka IKSŽ 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=1890335301&to=http%3a%2f%2ffsv%2ecuni%2ecz%2fFSVTEMP%2d521%2ehtml%3findex%3d308

